
PROCES VERBAL
al şedinţei Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a 

Audiovizualului Compania,, Teleradio-Moldova” 
nr. 1 din 11.01.2018

Au participat membrii Consiliului de Observatori:
Nicolae SPATARU, Larisa CALUGARU, Lilia GUREZ, Vitalie ŢAPEŞ, Marina 
ŢURCAN, Ludmila VASILACHE, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD.

Au asistat:
Olga Bordeianu, preşedinte al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
Tatiana Lupaşcu, specialist principal Serviciul juridic;
Galina Blanaru, director financiar;
Miroslav Tudor, director Departament logistică;
Oxana Busuioc, şef Serviciu juridic;
Ecaterina Stratan, director TV;
Victor Stahi, director Departament înregistrări şi colective muzicale (ÎTFM); 
Veaceslav Gheorghişenco, director Radiodifuziune;
Vitalie Covali, specialist principal Serviciu juridic;
Iana Derenji, şef interimar Serviciu audit intern;
Gheorghe Mustea, Director artistic Orchestra Simfonică.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 
constată că la şedinţă sunt prezenţi 7 membri ai CO, informând Consiliul că în 
conformitate cu p. 16 al Regulamentului CO, şedinţele sunt deliberative dacă la ele 
sunt prezenţi cel puţin 5 din numărul total al membrilor (nouă).

S-a pus la vot începerea şedinţei, ora 15:00: „PRO” - 7 voturi (N. Spătaru, 
L. Gurez, V. Ţapeş, M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a supus votului 
următoarea ordine de zi:

1. Direcţii strategice în activitatea formaţiilor muzicale ale IPNA Compania 
„ Teleradio-Moldova”pentru anii 2018-2019.

2. Raportul Serviciului juridic privind litigiile civile pe anul 2017.
3. Examinarea acordurilor adiţionale la contractele de locaţiune cu agenţii 

economici existenţi.
4. Diverse.



S-a votat: „PRO” -  7 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, V. Ţapeş, M. Ţurcan, 
L. Vasilache, A. Vasiiachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 1 - Direcţii strategice în activitatea 
formaţiilor muzicale ale IPNA Compania „ Teleradio-Moldova” pentru anii 2018- 
2019.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dlui Victor Stahi, care a vorbit despre activitatea formaţiilor muzicale şi a informat 
audienţa despre obiectivele Orchestrei Simfonice Naţionale şi ale Capelei Corale 
„Moldova” pentru anul 2018. Dl Stahi a menţionat că formaţiile muzicale îşi 
planifică activitatea în strictă colaborare cu toate uniunile de creaţie, Ministerul 
Culturii, direcţiile municipale şi raionale de cultură, instituţiile de învăţământ şi cu 
toate departamentele şi redacţiile IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

/V

In şedinţă a intrat dna Lari sa Călugăru.
Dl Stahi a menţionat că, din acest an, selectarea creaţiilor şi alcătuirea 

planurilor formaţiilor se vor face doar de către membrii Consiliului artistic al 
Companiei.

Un obiectiv important în activitatea formaţiilor muzicale constituie 
promovarea unui management modern, bazat pe studii şi experienţe avansate.

/V

In vederea optimizării activităţii concertistice şi comerciale a capelei, urmează 
a fi angajat un nou dirijor, care trebuie să fie atât un muzician talentat, cât şi un 
manager competent, implicat activ în viaţa cultural-artistică din ţară şi de peste 
hotare.

Dl Stahi a menţionat că se planifică selectarea şi angajarea celor mai buni 
studenţi de la specialitatea Dirijat coral a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice.

Obiectivul principal al activităţii formaţiilor muzicale ale IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” rămâne a fi participarea activă la emisie, la educarea şi 
familiarizarea radioascultătorilor şi telespectatorilor cu patrimoniul muzical 
naţional şi universal şi formarea fondului de aur al Companiei.

I-a fost oferit cuvântul dlui Gheorghe Mustea, care a menţionat că urmează a 
fi lărgită reţeaua de colaborări cu manageri din diferite ţări.

Dna Olga Bordeianu a venit cu câteva completări referitoare la activitatea 
formaţiilor muzicale, vorbind despre sursele de finanţare şi viitoarele colaborări.

Dna Bordeianu a mai menţionat că în proiectul noului Cod al Audiovizualului 
Orchestra Simfonică Naţională şi Capela Corală „Moldova” nu fac parte din 
componenţa IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
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Dl Nicolae Spătaru a informat audienţa despre faptul că Consiliul de 
Observatori susţine menţinerea formaţiilor muzicale în cadrul Companiei, 
propunere ce a fost înaintată şi grupului de lucru al noului Cod al Audiovizualului.

Dna Larisa Călugăru: „Administraţia Companiei ar trebui să întreprindă 
acţiuni concrete în vederea păstrării formaţiilor muzicale în cadrul „Teleradio- 
Moldova”.

Dl Vitalie Ţapeş: „Este necesar să adresăm noi demersuri grupului de lucru”.
Dna Călugăru: „Aceste demersuri trebuie să conţină argumente clare şi 

convingătoare în favoarea menţinerii acestor formaţii muzicale şi adresate 
instituţiilor de profil”.

Dl Stahi: „Aceste formaţii muzicale sunt unica sursă de completare a 
patrimoniului muzical al R. Moldova”.

Dna Lilia Gurez: „Ar fi bine să fie demarată o campanie de lobby, în care să 
fie atrase personalităţi marcante, care să susţină punctul de vedere al
reprezentanţilor Companiei”.

Dna Ludmila Vasilache: „Noi un pic anticipăm lucrurile, încă nu se ştie când 
va fi votat şi ce va fi votat în noul Cod al Audiovizualului, dar până atunci, trebuie 
făcut tot posibilul ca să menţinem aceste colective muzicale în cadrul Companiei”.

L. Vasilache: „Pe mine mă interesează problema pe care am mai discutat-o, şi 
anume, conjugarea eforturilor în vederea obţinerii independenţei financiare a 
formaţiilor muzicale. Dacă vom avea şi acest argument va fi mai simplu să luptăm 
pentru menţinerea lor, deoarece, de fapt, aceasta şi este cea mai importantă 
problemă”.

A

V. Stahi: „In vederea asigurării unei activităţi competente, transparente şi
excluderea oricăror suspiciuni de activitate comercială ilegală, negocierile noilor
proiecte vor fi realizate în exclusivitate de colegii Departamentului relaţii 
• • • # • A
internaţionale, administraţia Departamentului ITFM asumându-şi iniţial doar 
funcţia de a stabili relaţiile de colaborare şi a depista comanditarul, urmând mai 
apoi să realizeze proiectele negociate”.

Membrii CO au recomandat Conducerii Companiei să facă tot posibilul în 
vederea obţinerii independenţei financiare a formaţiilor muzicale, să demareze o 
campanie de informare a opiniei publice despre importanţa menţinerii formaţiilor 
în cadrul Companiei şi să elaboreze un plan de acţiuni în acest sens.

Dna Călugăru a propus ca CO să delege un coordonator al grupului de lucru, 
care ar elabora un plan de acţiuni.

Dna Călugăru a propus candidatura dlui Alexandru Vasilachi.
Toţi membrii CO au susţinut candidatura dlui Alexandru Vasilachi.



Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se ia act de Direcţiile strategice în activitatea formaţiilor muzicale ale IPNA 
Compania ,, Teleradio-Moldova ” pentru anii 2018-2019.

2. Consiliul de Observatori recomandă Conducerii IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” să lanseze o campanie de informare a opiniei publice 
despre necesitatea menţinerii formaţiilor muzicale în cadrul Companiei.

3. Consiliul de Observatori l-a desemnat pe domnul Alexandru Vasilachi în 
calitate de coordonator al acestei campanii.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Gurez, V. Ţapeş,

M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 2 - Raportul Serviciului juridic privind 
litigiile civile pe anul 2017.

Preşedintele Consiliului de Observatori, dl Nicolae Spătaru, a oferit cuvântul 
dnei Tatiana Lupaşcu, specialist principal al Serviciului juridic, care a prezentat 
informaţia cu privire la litigiile civile în care este implicată IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” pe anul 2017.

Dna Larisa Călugăru a declarat că informaţia prezentată ar trebuie să conţină 
mai multe detalii cu privire la istoricul (durata) acestor litigii.

Dna Ludmila Vasilache a dorit să ştie care sunt cele mai importante reuşite 
ale Serviciului juridic în anul 2017.

Dna Lupaşcu a enumerat câteva litigii şi a oferit detalii privind încasarea 
datoriilor, dobânzilor şi cheltuielilor de judecată.

Dna Vasilache: „Doamna Blanaru, câţi bani s-au acumulat şi câţi s-au pierdut 
în urma activităţii Serviciului juridic în anul 2017?”

A

Dna Blanaru: „In anul 2017 nu au fost pierderi, deoarece Compania a încasat 
datorii, dobânzi şi penalităţi mai mari decât taxele de stat pe care le achită la 
înaintarea acţiunii în instanţa de judecată.”

Dna Lupaşcu a menţionat că se încasează inclusiv şi taxa de stat pe care 
Compania o achită în momentul intentării acţiunilor de judecată.

La solicitarea dnei Călugăru, dna Lupaşcu a prezentat informaţii suplimentare 
cu privire la litigiile de muncă.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se ia act de Raportul Serviciului juridic privind litigiile civile pe anul 2017 
în care este implicată IPNA Compania „ Teleradio-Moldova



2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.
S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, V. Ţapeş,
M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Se pune în discuţie chestiunea cu nr. 3 - Examinarea acordurilor adiţionale 
la contractele de locaţiune cu agenţii economici existenţi.

Dna Olga Bordeianu a prezentat membrilor CO contractele de locaţiune 
înaintate spre aprobare pentru anul 2018.

Membrii CO au examinat contractele de locaţiune şi acordurile adiţionale.

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio- 
Moldova” a supus votului următoarea hotărâre:

1. Se aprobă următoarele contracte de locaţiune pentru anul 2018:
- ÎMMoldcell SA (14 m2, Acoperişul blocului Centrului tehnic TV);
- IM Orange Moldova SA (34,5 m , Acoperişul blocului Centrului tehnic TV);
- IM Orange Moldova SA (3 m , Acoperişul Casei Radio);
-  Culţeş SRL {Al,91 m , Blocul redacţional cu trei nivele);
- Laritex TV SRL ( l m ,  Acoperişul Casei Radio);

* 9- II Coşneanu Anna (70,71 m , Etajul 10, Casa Radio);
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- Provenda Tur SRL (1 m , Incinta trecerii TV);
- Medianet Grup SRL (2 m , Acoperişul Casei Radio);
- Jaguar Security SRL (2 m , Acoperişul Casei Radio);
- Valegrina SRL (Subconsumator);
- Acordul adiţional la Contractul de locaţiune cu Danilinca SRL.

2. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării.

S-a votat: „PRO” - 8 voturi (N. Spătaru, L. Călugăru, L. Gurez, V. Ţapeş,
M. Ţurcan, L. Vasilache, A. Vasilachi, V. Vlad).

Durata şedinţei: 15:00-17:40

Au semnat:
Preşedintele
Consiliului de Observatori 

Secretarul
Consiliului de Observatori
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